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1. CEL I ZAKRES CERTYFIKACJI 

1.1. CEL 

Poniższe zasady certyfikacji określają warunki, zgodnie z którymi Cerway może wydać certyfikat HQE 
Certified by Cerway. 
 

1.2.   ZAKRES STOSOWANIA 

Certyfikat HQE może być udzielony dla budynku: 
 

• mieszkalnego, handlowego, biurowego, administracyjnego czy usługowego, którego zakres 
działalności wymieniony jest w Załączniku „Obszar zastosowania certyfikacji HQE”; 

• w trakcie budowy lub renowacji. 
 
 

1.3.  DEFINICJA WNIOSKODAWCY 

Wszystkie osoby fizyczne zdolne do przestrzegania i egzekwowania zasad i wymogów systemu, mogą 
aplikować o znak HQE. Osoby te nazywane są w tym dokumencie “Wnioskodawcą”. 
 
 
 

2. UCZESTNICY PROCESU CERTYFIKACJI 

2.1. STOWARZYSZENIE HQE 

Właścicielem certyfikacji HQE jest Stowarzyszenie HQE (HQE Association) - organizacja publiczna, 
której zadaniem jest szerzenie idei i świadomości zrównoważonego budownictwa  oraz planowania 
przestrzennego na poziomie międzynarodowym.  
 

Stowarzyszenie HQE udziela licencji firmie Cerway do korzystania ze znaku HQE. Firma Cerway jest 
uprawniona do wydawania, umieszczania oraz wycofywania znaku HQE Wnioskodawcom na poziomie 
międzynarodowym poza Francją.    
 
Dzięki partnerstwu z firmą Cerway – operatorem certyfikacji HQE – DEKRA jest obecnie jedyną 
jednostką certyfikacyjną uprawnioną do przeprowadzania certyfikacji HQE na terenie Polski. 
 

2.2.  CERWAY 

Firma Cerway jest jednostką certyfikującą pochodzącą od dwóch głównych podmiotów w zakresie 
certyfikacji budynków we Francji: Certivéa oraz CERQUAL. Zadaniem Cerway jest poprawa znaczenia 
certyfikacji oraz potwierdzenie kompetencji specjalistów, jakości budynków oraz terenów pod kątem 
zrównoważonego rozwoju.  
 
Cerway rozwija i aktualizuje przy współpracy z odpowiednimi podmiotami Schematy Certyfikacji celem 
wsparcia inwestorów i deweloperów, którzy przy pomocy HQE poszukują dodatkowych korzyści do 
swoich projektów. Wszystkie decyzje związane z przyznawaniem certyfikatów podejmuje firma Cerway.  
 

2.3.   DEKRA Polska  

DEKRA Polska jest obecnie jedyną jednostką uprawnioną do przeprowadzania certyfikacji HQE na 
terenie Polski, na mocy umowy z jednostką certyfikującą Cerway.  
 



 

 
 
 

Proces certyfikacji jest prowadzony przez polskich audytorów, szkolonych i powoływanych przez 
Cerway, natomiast decyzja certyfikacyjna jest wydawana przez Cerway. 
 

2.4. AUDYTORZY 

Audytor jest osobą fizyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje, przeszkoloną przez Cerway, a 
wyznaczaną i opłacaną przez DEKRA. Aby działać jako niezależna osoba postronna, audytor nie może 
być uczestnikiem projektu. Audytorzy nie są upoważnieni do doradzania lub szkolenia Wnioskodawców. 
Wszyscy Audytorzy DEKRA działają zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011. 
 

Lista zatwierdzonych audytorów może być udostępniona na prośbę Klienta przez DEKRA. 
 

2.5.   “REFERENT HQE” 

Referent Certyfikacji HQE™ jest przeszkoloną osobą fizyczną z międzynarodową akredytacją Cerway. 
Przyznanie statusu Referenta Certyfikacji HQETM, jest potwierdzeniem kompetencji  w zakresie:  
 

• wdrażania i efektywnego zarządzania środowiskowego dla certyfikowanego projektu, 

• odpowiedniej klasyfikacji celów efektywności środowiskowej w kontekście certyfikowanego 
projektu (ekonomicznym, technicznym, środowiskowym i klimatycznym itd.), 

• przeprowadzania wiarygodnej oceny efektywności środowiskowej certyfikowanego budynku, 

• znajomości procesu certyfikacji. 
 
Referent może uczestniczyć w projektowaniu i/lub budowie obiektu, jednak w żadnym wypadku nie 
może być audytorem danego obiektu. 
 
Lista akredytowanych Referentów dostępna jest w internetowej bazie danych na stronie: 
http://www.behqe.com/trainings-and-professionals/referentsdirectory 
 

2.6.   EKSPERCI 

Cerway może skorzystać z dodatkowego wsparcia ekspertów do weryfikacji: 
 

• kwestii technicznych, 

• równoważnych zasad oceny. 
 

2.7.   MIĘDZYNARODOWY KOMITET DORADCZY 

Zadaniem Międzynarodowego Komitetu Doradczego jest zapewnienie, efektywności, bezstronności i 
wiarygodności certyfikatów Cerway na szczeblu międzynarodowym.  
W tym celu Komitet doradza w zakresie strategii rozwoju schematów certyfikacji, monitoruje działania 
jednostek certyfikujących oraz rozpatruje ewentualne spory i nieporozumienia. 
 
 

2.8.   DEKRA - PARTNER CERTYFIKACJI 

W celu rozwinięcia certyfikacji HQE, Cerway współpracuje z akredytowanymi jednostkami 
certyfikującymi, których działania są zgodne ze standardem NF EN ISO/CEI 17065 i pełnią funkcję 
Partnera Certyfikacji. 
 

 

 

 

http://www.behqe.com/trainings-and-professionals/referentsdirectory


 

 
 
 

Jako Partner Certyfikacji firma DEKRA przejmuje następujące zadania Cerway: 
 

✓ Przyjmowanie i weryfikacja wniosków aplikacyjnych 

✓ Zawieranie umów o certyfikację z Wnioskodawcami 

✓ Usługi i prace przygotowawcze Cerway  

✓ Przygotowywanie raportów wstępnych w prcesie certyfikacji 

✓ Monitorowanie i wetyfikacja ewentualnych korekt i działań naprawczych podejmowanych 
 przez Wnioskodawcę 

✓ Przygotowywanie raportu końcowego wraz z rekomendacją w zakresie wyniku procesu   
 certyfikacyjnego do Cerway 

✓ Szkolenie i akredytacja specjalistów zaangażowanych w projekty certyfikowane HQE  
 (Referentów i Audytorów HQE). 

 

W tym przypadku w zakresie Cerway pozostaje:  
 

✓ Opracowanie schematów certyfikacji,  

✓ Podejmowanie decyzji o przyznaniu certyfikatu,  

✓ Podejmowanie decyzji o ewentualnych karach (we współpracy z Partnerem Certyfikacji),  

✓ Opracowanie dokumentów technicznych.   

 
Cerway jest jedynym podmiotem uprawnionym do podejmowania decyzji o udzieleniu 
certyfikacji. 
 
 

3. USŁUGI 

3.1. ZNAK HQE 

Znak HQE został zarejestrowany pod numerem 3795710 w INPI (Institut National de la Propriété 
Industrielle - Narodowy Instytut Prawa Własności Przemysłowej we Francji) przez Stowarzyszenie HQE 
dnia 7 stycznia 2011 roku. Znak ten został zaprojektowany, aby potwierdzić, że budynek jest  
komfortowy, energooszczędny oraz że kontrolowany jest jego wpływ na środowisko podczas całego 
cyklu życia budynku.  
 

3.2.   CERTYFIKAT CERWAY 

Znak Cerway jest zbiorowym znakiem zarejestrowanym w INPI dnia 4 lipca 2013 roku. Słowa „Certified 
by Cerway” („Certyfikowane przez Cerway”) stanowią potwierdzenie, że budynek oraz powiązane z nim 
usługi są zgodne ze specyfikacjami technicznymi określonymi w Schematach Technicznych. Znak ten 
może być używany samodzielnie lub w połączeniu z innymi znakami.   
 

3.3.   CHARAKTERYSTYKA CERTYFIKOWANEGO BUDYNKU 

Wynik certyfikacji reprezentuje osiągnięcie przez budynek odpowiedniego poziomu efektywności 
środowiskowej, określonego w schematach certyfikacji, dla każdej z 4 następujących kategorii: 
 
Dla handlu, administracji lub budynków usługowych: 

• Energia 

• Środowisko 



 

 
 
 

• Zdrowie 

• Komfort 
 

Dla budynków mieszkalnych : 

• Energia i oszczędności 

• Środowisko 

• Zdrowie i bezpieczeństwo 

• Komfort użytkowania 
 

 
 

4.   SCHEMATY CERTYFIKACJI 

Schematy certyfikacji określają wymagania, które Wnioskodawca musi spełnić aby móc korzystać ze 
znaku HQE dla obiektów w trakcie budowy.  
 
Budynek może być certyfikowany zgodnie z odpowiednim schematem certyfikacji w zależności od funkcji 
danego budynku. Funkcje budynków objętych certyfikacją HQE są wyszczególnione w Załączniku do 
niniejszych Zasad Certyfikacji. 
 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami HQE dla obiektów w budowie, Wnioskodawca może wystąpić o 
odstępstwo od sposobu oceny poszczególnych wymagań, wskazanego w schemacie certyfikacji poprzez 
zastosowanie Równoważnej Zasady Oceny.   
 
Równoważna Zasada Oceny polega na zaproponowaniu, z uzasadnieniem, alternatywnej metody oceny, 
na podstawie innych kryteriów niż te, które są już w schemacie, lecz spełniających ten sam cel. 
Dokumenty są sprawdzane i zatwierdzane przez DEKRA oraz Cerway przed ich wprowadzeniem. 
 

Schematy certyfikacji nie zastępują żadnych wymogów prawa czy norm obowiązujących dla danego 
kraju, do których Wnioskodawca powinien się stosować.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Wszystkie dokumenty dotyczące certyfikacji i schematów dostępne są bezpłatnie poprzez: 
 

www.budownictwo.dekra.pl 
budownictwo.pl@dekra.com 

 
pod adresem: 

DEKRA Polska Sp. z o.o. 

Usługi dla Budownictwa 

ul. Puszkarska 9, 30-644 Kraków 

Tel./Fax +48.12.294-52-09 
 

http://www.budownictwo.dekra.pl/
mailto:budownictwo.pl@dekra.com
http://www.dekra.pl/


 

 
 
 

 

5.  PROCES CERTYFIKACJI HQE 

Działania jednostki certyfikującej są zależne od postępu prac budowlanych oraz typu budynków, zgodnie 

z poniższym schematem: 

 

 

Proces certyfikacji HQE składa się z 3 audytów: wstępnego, projektowego oraz powykonawczego.  
 
W przypadku projektów, które znajdują się na zaawansowanym etapie realizacji, DEKRA i Cerway mogą 
zatwierdzić skrócenie procesu dzięki połączeniu audytu wstępnego z projektowym. 
 
Dla budownictwa komercyjnego, administracyjnego, usługowego dopuszczalne jest przeprowadzenie 
wyłącznie audytu powykonawczego.  
 
 

5.1. PROCES APLIKACJI 

5.1.1. APLIKACJA 

Przed złożeniem formularza aplikacyjnego Wnioskodawca powinien upewnić się w porozumieniu z 
DEKRA, że projekt, który zamierza certyfikować znajduje się w obszarze zastosowania certyfikacji, który 
został określony w załączniku nr 1 niniejszych Zasad Certyfikacji. 
 
Aby móc uzyskać certyfikat HQE, Wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Zasad 
Certyfikacji oraz wymagań zawartych w schematach certyfikacji oraz Zasadach przyznawania i używania 
znaku HQE.  
 

Wnioskodawcy samodzielnie wybierają liczbę certyfikowanych etapów projektu, jednak ich liczba nie 
może być  mniejsza niż określona w Załączniku nr 2 niniejszego dokumentu: „Tabele kalkulacji dni 
audytowych”.  



 

 
 
 

Do Wnioskodawcy należy również decyzja, czy chce być wspierany przez Referenta HQE 
akredytowanego przez DEKRA i Cerway. Wnioskodawca ma możliwość zmiany decyzji w zakresie 
uczestnictwa Referenta HQE w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. 
 

Wnioskodawca składa wniosek odsyłając wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze wszystkimi 
wymaganymi załącznikami. Formularz aplikacyjny jest dostarczany Wnioskodawcy przez DEKRA. 
Wniosek aplikacyjny może dotyczyć projektu, obejmującego więcej niż jeden budynek.  
 
 

5.1.2. BADANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOPUSZCZALNOŚCI 

Po otrzymaniu wniosku aplikacyjnego, DEKRA sprawdza, czy Wnioskodawca spełnił kryteria 
dopuszczalności, w szczególności czy: 
 

• wniosek o certyfikację dotyczy budynku, który mieści się w obszarze zastosowania certyfikacji; 

• wszystkie dokumenty wymagane do aplikacji zostały załączone. Jeżeli dokumentacja jest 
niekompletna, DEKRA może zażądać dodatkowych informacji przed dopuszczeniem 
dokumentacji do rozpatrzenia; 

• DEKRA posiada wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia procesu certyfikacji. 
 

Jeżeli wszystkie kryteria dopuszczalności zostaną spełnione, DEKRA akceptuje wniosek aplikacyjny. 
 
 

5.1.3. UMOWA 

Po zatwierdzeniu wniosku aplikacyjnego DEKRA przygotowuje umowę, która jest wysyłana do 
Wnioskodawcy. Umowa ta zostaje sporządzona w oparciu o dokumentację i informacje przedłożone 
przez Wnioskodawcę. Wszystkie ceny określone w umowie będą zgodne z ofertą cenową przedłożoną 
Wnioskodawcy przez DEKRA. 

Proces certyfikacji rozpoczyna się po podpisaniu umowy przez Wnioskodawcę. 
 
 

5.2. USŁUGI DEKRA 

5.2.1. USŁUGI DEKRA 

Usługi DEKRA polegają na przeprowadzeniu audytów dla poszczególnych etapów certyfikacji, 

wyszczególnionych w umowie. Możliwe etapy: 

• Wstępny - Pre-project Audit; 

• Projektowy - Design Audit; 

• Powykonawczy - Execution Audit. 

 
Po potwierdzenieniu przez Wnioskodawcę terminu pierwszego audytu oraz przesłaniu przez 

Wnioskodawcę wyników oceny efektywności środowiskowej projektu dla 14 kryteriów, zgodnie ze 

schematem „HQE™ Scheme Environmental Performance” wraz z oceną  całościową certyfikacji na nie 

mniej niż 3 tygodnie przed datą audytu, DEKRA przesyła Wnioskodawcy powiadomienie o audycie wraz 

z danymi Audytora. 

 
Wnioskodawca ma prawo do jednokrotnego zakwestionowania powołanego przez DEKRA Audytora. 
Wniosek ten musi być uzasadniony oraz złożony do DEKRA w terminie do dwóch dni od dnia otrzymania 
powiadomienia o audycie. 
 



 

 
 
 

W trakcie przeprowadzanego audytu, Wnioskodawcy zobowiązani są: 

• zezwolić firmie DEKRA na przeprowadzenie niezbędnych audytów w celu wydania i / lub 
utrzymania certyfikatu; 

• dostarczyć firmie DEKRA, audytorom lub wykwalifikowanym przedstawicielom wszystkich 
dokumentów roboczych niezbędnych do procedury certyfikacji; 

• zaktualizować i dostarczyć firmie DEKRA Ocenę Efektywności Środowiskowej Budynku 
(Building Environmental Performance Assessment); 

• zapewnić firmie DEKRA oraz audytorom dostęp do audytowanych obiektów, a także 
wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia audytu; 

• przestrzegać wszelkich przepisów bezpieczeństwa odnoszących się do miejsca pracy 
audytorów i wykorzystywanego sprzętu oraz zapewnić, podjęcie wszelkich niezbędnych 
kroków w celu usunięcia przeszkód i problemów, które mogłyby utrudnić realizację procedur 
certyfikacji.  
 
 

5.2.2. Raport wstępny  

Po zakończonym audycie, Audytor sporządza  raport wstępny, zawierający: 

• słabe i mocne strony projektu, 

• ewentualne zaobserwowane niezgodności względem schematu certyfikacji. 
 

Raport wstępny sporządzany jest przez Audytora na szablonie dostarczonym przez DEKRA, oraz 
wysyłany do Wnioskodawcy. Raport wstępny sporządzany jest w języku angielskim. 
 
Po otrzymaniu raportu  wstępnego Wnioskodawca może zgłosić swoje uwagi lub w uzasadnionych 
przypadkach zakwestionować raport. 
 
 

5.2.3. Monitorowanie korekt i działań naprawczych 

W przypadku stwierdzenia przez Audytora ewentualnych niezgodności Wnioskodawca zobowiązany jest 
określić czynności, które zamierza podjąć w celu skorygowania niezgodności, a także wskazać czas 
potrzebny do wprowadzenia korekt i działań naprawczych. 
 
 

5.2.4. Raport końcowy 

Raport końcowy, który jest wymagany do podjęcia przez Cerway ostatecznej decyzji o wydaniu 
Certyfikatu, jest raportem wstępnym zaktualizowanym o usunięte niezgodności tj. wprowadzone przez 
Wnioskodawcę działania naprawcze.  
 
Raport końcowy sporządzany jest w języku angielskim. 
 
 

5.3.   DECYZJA O CERTYFIKACJI 

Po analizie raportu końcowego dostarczonego do Cerway przez DEKRA, w tym równoważnych zasad 
oceny oraz pytań technicznych, Prezes Cerway: 
 

• zatwierdza wniosek wydając certyfikat, z uwagami lub bez uwag, 

• odracza decyzję o certyfikacji, 

• odrzuca wniosek. 
 



 

 
 
 

5.3.1. Zatwierdzenie certyfikacji 

Jeśli Wnioskodawca uzyska certyfikat HQE Certified by Cerway, otrzyma od DEKRA informację mailową 
zawierającą Certyfikat HQE dla przedmiotowego budynku i etapu jego realizacji. Na życzenie 
Wnioskodawcy DEKRA może wydrukować certyfikat. 
 
W przypadku pozytywnej decyzji Prezesa Cerway informacja o certyfikacie przesyłana jest pocztą 

elektroniczną do Wnioskodawcy za pośrednictwem DEKRA oraz publikowana na stronie internetowej 

HQE www.behqe.com.  

Certyfikat sporządzany jest w języku angielskim. Na życzenie Wnioskodawcy  możliwe jest 

przygotowanie wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej). 

 
 

5.3.2. Wstrzymanie certyfikacji 

W przypadku gdy Prezes Cerway wstrzyma decyzję o wydaniu certyfikatu, możliwe są następujące 
działania: 

• Cerway może zarządać dostarczenia drogą pocztową dodatkowej dokumentacji, która będzie 
podlegała rozpatrzeniu. 

• W zależności od charakteru zaobserwowanych niezgodności, a także analizy odpowiedzi 
Wnioskodawcy oraz opinii DEKRA, Cerway może uznać za konieczne przeprowadzenie 
dodatkowego audytu mającego na celu usunięcie niezgodności.  

  
Dodatkowe audyty przeprowadzane są na koszt Wnioskodawcy. 

 
 

5.3.3. Odrzucenie certyfikacji 

W przypadku, gdy Prezes Cerway podejmie decyzję o odrzuceniu wniosku, informacja ta wraz  
z uzasadnieniem przesyłana jest pocztą elektroniczną do Wnioskodawcy za pośrednictwem DEKRA.  
Wnioskodawca może odwołać się od decyzji poprzez złożenie do DEKRA stosownego wniosku,  
nie później niż miesiąc po otrzymaniu listu. 
 
Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, Cerway może skonsultować kwestię z Międzynarodowym 
Komitetem Doradczym i poinformować Wnioskodawcę o podjętej decyzji odnośnie odwołania pd 
wcześniejszej decyzji. 
 
 

5.4.   SANKCJE 

W przypadkach opisanych poniżej, Cerway może zdecydować o nałożeniu na Wnioskodawcę sankcji na 
dowolnym etapie procesu certyfikacji. 
 

Wyróżniono 3 typy kar w zależności od stopnia nasilenia naruszenia: 

• ostrzeżenie, 

• zawieszenie, 

• trwałe wycofanie. 
 

Informacja o nałożonych sankcjach  wraz z uzasadnieniem przesyłana jest pocztą elektroniczną do 
Wnioskodawcy za pośrednictwem DEKRA.  Decyzja staje się prawomocna z dniem otrzymania 
powiadomienia. 
 
Wnioskodawca może odwołać się od decyzji poprzez złożenie do DEKRA stosownego wniosku nie 
później niż miesiąc po otrzymaniu listu. 



 

 
 
 

 
Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, Cerway może skonsultować sprawę z Międzynarodowym 
Komitetem Doradczym i poinformować Wnioskodawcę o decyzji podjętej w kwestii odwołania. 
 
 

5.4.1. Ostrzeżenie   

W przypadku obserwacji naruszeń w odniesieniu do zasad i schematów certyfikacji, Cerway może 
zadecydować o wysłaniu Wnioskodawcy ostrzeżenia. 
 
Ostrzeżenie będzie zawierać prośbę o podjęcie środków naprawczych, które mają zostać wykonane w 
ciągu wskazanego okresu czasu. 
 
Ostrzeżenie nie zabrania Wnioskodawcy dalszego wykorzystywania znaku HQE™. 
 
 

5.4.2. Zawieszenie certyfikatu   

Certyfikat może zostać zawieszony lub cofnięty przez  Cerway w wyniku: 
 

• skarg otrzymanych przez Cerway lub DEKRA, 

• nieprzestrzegania przez Wnioskodawcę Zasad Certyfikacji. 
 

Cerway oraz DEKRA rejestrują wszystkie napływające skargi, a następnie przekazują je Wnioskodawcy, 
który zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków naprawczych. Obowiązek rejestracji skarg 
spoczywa także na Wnioskodawcy. 
 

Zawiadomienie o zawieszeniu możliwości wykorzystywania znaku HQE wraz z uzasadnieniem i 
informacją o okresie zawieszenia przesyłane jest pocztą elektroniczną do Wnioskodawcy za 
pośrednictwem DEKRA.   
 

Po zakończeniu okresu zawieszenia dodatkowy audyt kontrolny zweryfikuje pełną zgodność z zasadami 
i  schematami certyfikacji. Dodatkowe audyty przeprowadzane są na koszt Wnioskodawcy.  
Jeśli dodatkowy audyt nie wykaże pełnej zgodności, Wnioskodawca może zostać zawiadomiony o 
przedłużeniu okresu zawieszenia lub trwałym usunięciu znaku HQE. 
 
W przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu Wnioskodawca jest zobowiązany zaprzestać 
używania znaku HQE zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 6.2 „Warunki usunięcia znaku 
HQE”. 
 
O wszelkich decyzjach dotyczących zawieszenia powiadamiani są Członkowie Międzynarodowego 
Komitetu Doradczego. 
 

5.4.3.  Trwałe usunięcie znaku 

Decyzje o trwałym usunięciu znaku HQE podejmowane są przez Cerway w przypadku jeśli 
wprowadzone korekty i działania naprawcze nie doprowadziły do skutecznego usunięcia niezgodności.  
 
O wszelkich decyzjach dotyczących trwałego usunięcia znaku HQE powiadamiani są Członkowie 
Międzynarodowego Komitetu Doradczego. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany zaprzestać używania znaku HQE zgodnie z przepisami 
określonymi w rozdziale 6.2 „Warunki usunięcia znaku HQE”. 
 



 

 
 
 

5.5.   ZMIANY 

Wszelkie zmiany dotyczące Wnioskodawcy (zmiana struktury prawnej spółki, zmiana nazwy firmy itp.) 
czy też certyfikowanego budynku, muszą być zgłaszane do DEKRA na piśmie. 
 

W zależności od charakteru zmian, mogą one skutkować koniecznością wykonania dodatkowych usług 
na koszt Wnioskodawcy lub anulowaniem  kontraktu. Zmiany te muszą być możliwe do zidentyfikowania 
i zweryfikowania. 
 
W razie wątpliwości, Wnioskodawca powinien powiadomić DEKRA o wszelkich zmianach, w celu 
umożliwienia wspólnego rozwiązania ewentualnie zaistniałych problemów. 
 
 
 

6. WYKORZYSTYWANIE ZNAKU “HQETM CERTIFIED BY CERWAY” 
6.1. ZASADY I WARUNKI WYKORZYSTYWANIA ZNAKU „HQETM  CERTIFIED 

BY CERWAY” 

Wnioskodawcy zobowiązani są do przestrzegania wymagań Zasad Przyznawania i Używania znaku 
HQE. 
 
Po podpisaniu umowy Wnioskodawca może skonsultować się z DEKRA co do sposobu  
wykorzystywania znaku HQE zgodnie z metodami określonymi w  Zasadach Przyznawania i Używania 
znaku HQE. 
DEKRA i Cerway zastrzegają sobie prawo do wglądu do wszelkich dokumentów wydawanych przez 
Wnioskodawcę a odnoszących się do znaku HQE. 
 
Zasady Przyznawania i Używania znaku HQE są udostępniane na życzenie Wnioskodawcy oraz 
dostępne na stronie www.budownictwo.dekra.pl .  
 
 

6.2.   WARUNKI USUNIĘCIA ZNAKU HQE 

Procedura usunięcia znaku rozpoczyna się w przypadku: 
 

• powiadomienia Wnioskodawcy o zawieszeniu znaku HQE, 

• powiadomienia Wnioskodawcy o wycofaniu znaku HQE, 

• decyzji Wnioskodawcy o wycofaniu się z procesu certyfikacji. 
 

Usunięcie znaku musi być wykonane w sposób, który nie pozostawia niejasności. Metody usuwania 
znaku są określone w Zasadach Przyznawania i Używania znaku HQE. 
 

DEKRA i Cerway mogą w dowolny sposób i w dowolnym momencie zweryfikować, czy znak został 
prawidłowo usunięty. Jeśli znak nie zostanie prawidłowo usunięty, Wnioskodawca może zostać 
oskarżony o oszustwo i/lub fałszywą reklamę. 
 
 
 

6.3.   NIEPRAWIDŁOWE UŻYCIE ZNAKU HQE 
 
Niewłaściwe zastosowanie Zasad Przyznawania i Używania znaku HQE uważane jest za nieprawidłowe 
użycie znaku HQE. 
 

http://www.budownictwo.dekra.pl/


 

 
 
 

W przypadku niewłaściwego użycia znaku HQE, DEKRA i Cerway skontaktują się z Wnioskodawcą z 

żądaniem wdrożenia środków naprawczych koniecznych do zapewnienia zgodności z Zasadami 

Przyznawania i Używania znaku HQE. 
 

Jeżeli Wnioskodawca nie wdroży wymaganych środków naprawczych, Cerway może za pośrednictwem 
DEKRA  nałożyć na Wnioskodawcę sankcje. 
 

 

6.4.  NADUŻYCIE ZNAKU HQE 

Odniesienia do znaku HQE, które są uważane za nadużycie obejmują sytuacje w których: 
 

• decyzja o certyfikacji została odrzucona, zawieszona bądź wycofana lub jeśli proces certyfikacji 
jest nadal w toku a certyfikat nie został jeszcze wydany; 

• aplikacja nie zakończyła się podpisaniem umowy. 
 
. 

Wszystkie przypadki nadużywania znaku HQE ™, czy to ze strony Wnioskodawcy czy osoby trzeciej, 
uprawniają właściciela znaku, do wszczęcia postępowania sądowego dotyczącego powyższych sankcji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 



 

 
 
 

Załącznik nr 1. Obszar zastosowania certyfikacji HQE 

 

Sektory Działalność 
Elementy obowiązującego 

 Schematu Certyfikacji 

Mieszkaniowy 
 

Mieszania Komunalne 
Budynki wielorodzinne 

Domy studenckie 
Domy Jednorodzinne 

Domy Opieki 

 
- Aktualne Zasady certyfikacji dla   
obiektów w trakcie budowy, 

 
- Schemat zarządzania  
środowiskowego dla obiektów w 
trakcie budowy („HQE™ scheme 
project management budilding 
under construction”), 

 
- Schemat oceny efektywności 
środowiskowej dla obiektów w 
trakcie budowy („HQE™ scheme 
environmental performance 
residential budilding”) 

 

Biurowy  

Budynek biurowy 
Call center 

Placówka konsultacji niemedycznych 
Centrum biznesowe 

- Aktualne Zasady Certyfikacji 
 dla obiektów w trakcie budowy, 

 
- Schemat zarządzania 
środowiskowego dla obiektów w 
trakcie budowy („HQE™ scheme 
project environmental management 
budilding under construction”), 

 
- Schemat oceny efektywności 
środowiskowej dla obiektów w 
trakcie budowy („HQE™ scheme 
environmental performance non 
residential budilding”), 

 
- Praktyczny przewodnik dla 
Systemu oceny wpływu obiektów 
handlowych, administracyjnych 
usługowych w trakcie budowy na 
środowisko („HQE™ practical guide 
environmental performance 
budilding under construction”)  

  

Edukacyjny 
  

Przedszkole, szkoła podstawowa, gimanzjalna, 
średnia, wyższa, placówki oświatowe 

Szkoła specjalistyczna 

Żłobek 

Handlowy  

Centrum Handlowe 
Obszar handlowy na parterze budynku 

Obszar usługowy 

  Wypoczynkowy  

Hotel 
Budynek turystyczny,  

nie podlegający pod budynek mieszkalny 
(Domek letniskowy, ośrodek wypoczynkowy, 

schronisko, apartament, itp.) 
Inne domy mieszkalne 

 (np. mieszkania pracownicze) 

Logistyczny 
 

Platforma logistyczna 
Techniczne centrum operacyjne 

Dok wysyłkowy 
Chłodnia 

Transportu 
 

Dworzec autobusowy 
Dworzec kolejowy 

Lotnisko 
Port 



 

 
 
 

Rozrywki  

Teatr 
Opera 
Kino 

Centrum rozrywki (hala koncertowa itp.) 

 
- Aktualne Zasady Certyfikacji dla  

      obiektów w trakcie budowy, 
 

 
      - Schemat zarządzania 

środowiskowego dla obiektów  
w  trakcie budowy („HQE™ scheme 
project environmental management 
budilding under construction”), 
 

- Schemat oceny efektywności 
środowiskowej dla obiektów w   
trakcie budowy („HQE™ scheme 
environmental performance non 
residential budilding”), 

 
- Praktyczny przewodnik dla 
Systemu oceny wpływu obiektów 
handlowych, administracyjnych i 
usługowych w trakcie budowy na 
środowisko („HQE™ practical guide 
environmental performance 
budilding under construction”) 

  

 
 

Kultury 
 

Sala wystawowa (Muzeum, galeria sztuki, itp.) 

Centrum kongresowe 

Centrum multimedialne, biblioteka 

Przemysłu 
Restauracyjnego 

Restauracja 
Restauracja na parterze budynku 

Kawiarnia uniwersytecka 
Kawiarnia biurowa 

Stołówka 

Więzienny 
Więzienie 

Areszt 
Ośrodek resocjalizacyjny 

Przemysłowy* 
 

Drukarnia 
Warsztat 

Laboratorium 
Działalność rzemieślnicza na małą skalę 

Centrum danych 

 
* Budynek lub część budynku, w której działania przemysłowe lub naukowe są lub będą prowadzone, mogą być przedmiotem 
wniosku o certyfikat HQE, jeśli budynek lub część budynku nie ma specyficznych cech lub właściwości, które uniemożliwiłyby 
ocenę w odniesieniu do wymagań systemu certyfikacji budynków usługowych. 
W szczególności, taka sytuacja może dotyczyć budynków drukarni, małych działalności rzemieślniczych, laboratoriów, 
działalności badawczej itp. 
 
Wniosek aplikacyjny dla budynku lub części budynku, który został zbudowany wyłącznie w celu zaspokojenia specyficznych 

potrzeb procesu przemysłowego, które nie były w momencie składania wniosku objęte Schematem Efektywności 

Środowiskowej Budynku, nie może zostać przyjęty. Zazwyczaj ma to miejsce w przypadku fabryk, oczyszczalni ścieków itp. 

 

W przypadku występowania niewymienionej działalności prosimy o indywidualny kontakt z DEKRA. 

 



 

 
 
 

Załącznik nr 2. Tabele kalkulacji dni audytowych 

Celem niniejszego załącznika jest określenie liczby dni audytowych koniecznych do oceny zgodności 

procesu inwestycyjnego z wymaganiami schematu certyfikacyjnego HQE dla : 

• Budynków mieszkalnych  

• Budynków komercyjnych, administracyjnych I usługwych 

• Mieszanych (“Mieszkalnych” oraz “Komercyjnych, administracyjnych I usługwych”)  
 

 

Liczba dni audytowych dla projektów realizowanych BEZ udziału Referenta 

Typ budynku : 

Czas trwania Audytów: 

 

Dla procesów 

certyfikacyjnych 

obejmujących 

3 etapy 

 

Wstępny 

 

Projektowy 

 

Powykonawczy 

 

Mieszkalny 

 

2 dni 

 

2 dni 

 

2 dni 

 

Komercyjny, 

administracyjny, 

usługowy 

| 

2 dni 

 

2 dni 

 

2 dni 

 

Mieszany 

 

2 dni 

 

3 dni 

 

2 dni 

 

Typ budynku : 

 

Czas trwania Audytów: 

 

Dla procesów 

certyfikacyjnych 

obejmujących  

2 etapy 

 

Wstępny 

 

Projektowy 

 

Powykonawczy 

 

Mieszkalny 
- 

 

3 dni 

 

2 dni 

 

Komercyjny, 

administracyjny, 

usługowy 

- 
 

3 dni 

 

2 dni 

 

Mieszany 
- 

 

3 dni 

 

3 dni 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Typ budynku : 

 

Czas trwania Audytów: 

 

Dla procesów 

certyfikacyjnych 

obejmujących  

1 etap 

 

Wstępny 

 

Projektowy 

 

Powykonawczy 

 

 

Mieszkalny 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

Komercyjny, 

administracyjny, 

usługowy 

- - 3 dni 

 

Mieszany 
nd nd nd 

 

Liczba dni audytowych dla projektów realizowanych z udziałem Referenta 

Typ budynku : 

 

Czas trwania Audytów: 

 

Dla procesów 

certyfikacyjnych 

obejmujących  

3 etapy 

 

Wstępny 

 

Projektowy 

 

Powykonawczy 

 

Mieszkalny 

 

1,5 dnia 

 

1,5 dnia 

 

1,5 dnia 

 

Komercyjny, 

administracyjny, 

usługowy 

 

1,5 dnia 

 

1,5 dnia 

 

1,5 dnia 

 

Mieszany 

 

1,5 dnia 

 

2,5 dnia 

 

1,5 dnia 

 

Typ budynku : 

 

Czas trwania Audytów: 

 

Dla procesów 

certyfikacyjnych 

obejmujących  

2 etapy 

 

Wstępny 

 

Projektowy 

 

Powykonawczy 

 

Mieszkalny 

 

- 

 

2,5 dnia 

 

1,5 dnia 

 

Komercyjny, 

administracyjny, 

usługowy 

 

- 
2,5 dnia 

 

1,5 dnia 

 

Mieszany 
- 2,5 dnia 2,5 dnia 



 

 
 
 

 

Typ budynku : 

 

Czas trwania Audytów: 

 

Dla procesów 

certyfikacyjnych 

obejmujących  

1 etap 

 

Wstępny 

 

Projektowy 

 

Powykonawczy 

 

Mieszkalny 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

Komercyjny, 

administracyjny, 

usługowy 

 

- 

 

- 

 

2,5 dnia 

 

Mieszany 

 

nd 

 

nd 

 

nd 

 

Uwaga:  

Jeżeli w trakcie audytu okaże się, że stan faktyczny nie jest zgodny z wykonaną przez Klienta samooceną dla 
ponad 50% audytowanych zagadnień, lub w przypadku gdy Cerway/DEKRA zażąda  konieczności 
przeprowadzenia jedno lub kilkudniowego dodatkowego audytu w celu weryfikacji usunięcia niezgodności lub 
potwierdzenia zgodności z wymaganiami schematu HQE, konieczny będzie dodatkowy audyt, aby ocenić 
niezgodne zagadnienia. Dodatkowe audyty stanowią dodatkowy koszt Wnioskodawcy przy czym zakres, czas oraz 
koszt dodatkowych audytów podlega uzgodnieniu pomiędzy Wnioskodawcą a DEKRA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Załącznik nr 3. Opłaty 

Niniejszy dokument opisuje aktualne wysokości opłat dla  wszystkich usług DEKRA w odniesieniu do 

Zasad certyfikacji HQE, obejmujących: 

1) Opłatę rejestracyjną. 

2) Opłaty za audyty na miejscu według etapów: 

a. Wstępnego, 

b. Projektowego, 

c. Powykonawczego. 

3) Opłatę zmienną na rzecz prawa do używania znaku HQE. 

4) Opłaty za usługi dodatkowe. 

5) Opłaty związane z ewaluacją i zatwierdzaniem równoważnych zasad oceny. 

 

Opłata rejestracyjna obejmuje wstępny przegląd wniosku aplikacyjnego, weryfikację przekazanych 

przez inwestora dokumentów dla poszczególnych etapów inwestycji, zarządzanie procesem 

certyfikacyjnym przez okres obowiązywania umowy o certyfikację oraz udzielanie odpowiedzi na pytania 

dotyczących interpretacji wymagań schematów certyfikacji („pytania techniczne”). Dodatkowo opłata 

obejmuje ewaluację jednej równoważnej zasady oceny w ramach umowy o certyfikację. 

Opłata rejestracyjna dla projektu wynosi: 4 400,00 PLN 

 

Opłata za audyt na miejscu obejmuje tzw. „stawkę dzienną” pomnożoną przez liczbę dni 

przewidzianych dla danego projektu, zgodnie z właściwą tabelą dni audytowych opisanych powyżej. 

Stawka dzienna obejmuje działania audytora HQE oraz DEKRA w procesie certyfikacyjnym dla danego 

etapu i obejmuje m.in.: zaplanowanie i przygotowanie audytu, przeprowadzenie audytu, przygotowanie 

raportu z audytu, wskazanie potencjałów do doskonalenia, przygotowanie raport z ewentualnych 

niezgodności oraz działań korygujących i naprawczych. Audyt zakończony jest przygotowaniem i 

przesłaniem do Cerway raportu końcowego z audytu wraz z rekomendacją w zakresie certyfikacji.  

Stawka dzienna wynosi: 9 120 PLN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Opłata zmienna na rzecz prawa do używania znaku HQE zależy od rodzaju i wielkości projektu.  

 

Budynki mieszkalne: 

 

Liczba lokali mieszkalnych 

 

Opłata PLN (netto) za 1 mieszkanie 

 

1-250 

 

55,00 

 

251-500 

 

50,00 

 

501-1000 

 

45,00 

 

1001-1500 

 

40,00 

 

>1500 

 

30,00 

 

 

 

Budynki komercyjne: 

 

Powierzchnia użytkowa w m2 

 

Opłata (netto) za m2 

 

< 50 000 

 

0,42 

 

50 501-100 000 

 

0,34 

 

100 001-200 000 

 

0,25 

 

>200 000 

 

0,21 

 



 

 
 
 

Dodatkowe opłaty 

Wszelkie dodatkowe działania, w tym opracowania i audyty stanowią dodatkowy koszt  Wnioskodawcy 

przy czym zakres, czas oraz koszt dodatkowych działań podlega uzgodnieniu pomiędzy Wnioskodawcą 

a DEKRA. Dodatkowe działania mogą obejmować w szczególności: 

• Dodatkowe audyty przeprowadzane na wniosek DEKRA bądź Cerway: 

a) w przypadku konieczności weryfikacji usunięcia niezgodności lub potwierdzenia zgodności z 
wymaganiami schematu HQE; 

b) w przypadku, gdy stan faktyczny nie jest zgodny z wykonaną przez Zamawiającego oceną 
efektywności środowiskowej budynku dla ponad 50% audytowanych zagadnień. 

c) w przypadku kiedy projekt obejmuje kilka budynków realizowanych według różnych etapów lub/i 
przy udziale innych wykonawców, liczba dni audytowych może ulec wydłużeniu.  
 

• Dodatkowe spotkania z Wnioskodawcą, przeprowadzane w związku ze sformułowaniem przez 

Cerway uwag do raportu końcowego, celem ustalenia zakresu działań i korekt, które powinny być 

podjęte dla spełnienia wymagań Cerway.  

 

• Sprawdzenie i przesłanie do akceptacji Cerway na potrzeby projektu więcej niż jednej 

„równoważnej zasady oceny”.** 

 

• Dodatkowe kopie certyfikatu w języku innym niż angielski lub polsko-angielski. 

 

• Tłumaczenia dokumentacji przygotowywane na potrzeby Cerway – w przypadku 

konieczności dosłania dodatkowych dokumentów celem potwierdzenia spełniania 

wymagań HQE.   

 

** Schematy certyfikacji zawierają opis metody oceny dla każdego wymagania HQE. W sytuacji gdy 

konieczne jest uwzględnienie szczególnych cel projektu w aspekcie regulacji krajowych bądź dobrych 

praktyk, Wnioskodawca może zasugerować alternatywne metody oceny swojego projektu, inne niż 

zaproponowane w schemacie certyfikacji ale spełniające ten sam cel. W takim przepadku DEKRA 

dokonuje weryfikacji zaproponowanych „równoważnych zasad oceny”, następnie przesyła je do 

zatwierdzenia do Cerway. 

W przypadku, kiedy Wnioskodawca wystąpi o uwzględnienie więcej niż jednej „równoważnej zasady 

oceny”, DEKRA dokona dodatkowego oszacowania kosztu weryfikacji i zastosowania dodatkowych 

zasad i przedstawi kalkulację do akceptacji Wnioskodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Zasady płatności 

 

Zakres 

 

Płatność 

 

Opłata rejestracyjna 

 

Po podpisaniu umowy o certyfikacji 

 

Opłata za audyt na miejscu 

 

Po każdym z etapów, po przekazaniu pierwszego 

raportu z audytu 

 

Opłata zmienna na rzecz prawa do używania 

znaku HQE 

 

Po przyznaniu decyzji certyfikacyjnej dla 

pierwszego audytowanego etapu 

 

Opłata za weryfikację i ocenę więcej niż jednej 

„równoważnej zasady oceny” 

 

Po otrzymaniu wniosku o weryfikację dodatkowej 

„równoważnej zasady oceny” 

 

Dodatkowe opłaty 

 

Po uzgodnieniu z Wnioskodawcą wysokości 

dodatkowych opłat 
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